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A március megmutatja mi a legfontosabb az életedben!

A mÃ¡rcius megmutatja mi a legfontosabb az Ã©letedben

A hÃ³nap energiÃ¡ja segÃ-t neked abban, hogy tisztÃ¡zd magadban azt a kÃ©t-hÃ¡rom
legfontosabb Ã©rtÃ©ket az Ã©letedben, ami nÃ©lkÃ¼l Ã¶sszes tÃ¶bbi kÃ¶rÃ¼lmÃ©ny
mellÃ©kessÃ© vÃ¡lna az Ã©letedben. Szembe kell nÃ©zned azzal a tÃ©nnyel, hogy a
szÃ¡modra igazÃ¡n fontos dolgok megmutatjÃ¡k neked azt is milyen energiÃ¡k
dolgoznak benned Ã©s Ã¶sszessÃ©gÃ©ben vÃ©ve mi az az ERP, amivel rendelkezel.

KÃ©t nagyon nehÃ©z energiÃ¡kkal terhelt hÃ³nap utÃ¡n a mÃ¡rcius lesz az az idQszak, amikor egy kicsit megpihenhetsz az
utolsÃ³ erQltetett menet elQtt, ami a kÃ¶vetkezQ hÃ³napban vÃ¡r mÃ©g rÃ¡d.

Itt az ideje, hogy Ã¶sszekapcsolÃ³dj a benned lÃ©vQ MAG energiÃ¡val

Azok az Ã©rtÃ©kek, amik most felszÃ-nre kerÃ¼lnek benned meghatÃ¡rozzÃ¡k azt az utat, amit az elkÃ¶vetkezQ idQszakban
fogsz bejÃ¡rni. A valÃ³di Ã©rtÃ©keid az Ã©leted minden terÃ¼letÃ©re hatÃ¡ssal vannak, Ã¡thatjÃ¡k a munkÃ¡dat, a
pÃ¡rkapcsolatodat, a csalÃ¡dodat Ã©s a barÃ¡taidat is. Ezeket az Ã©rtÃ©keket Ã¶sszefoglalÃ³ nÃ©ven MAG kÃ©rdÃ©seknek
nevezem, mert a benned lÃ©vQ ISTENIVEL vannak szoros kapcsolatban.

A MAG energia megmutatja kik azok, akikkel valÃ³ban kÃ¶zÃ¶s Ãºton jÃ¡rsz

Az Ã©rtÃ©keid, vagyis a benned lÃ©vQ MAG energia megmutatja szÃ¡modra, hogy milyen energiÃ¡jÃº emberek kÃ¶zÃ¶tt Ã©rze
igazÃ¡n felszabadultnak magad, kik azok akik mellett szÃ¡rnyakat kapszÂ Ã©s kÃ©pes vagy Ã¶nmagadat annak megÃ©lni, aki
igazÃ¡n vagy.Â Lehet, hogy sokan vannak kÃ¶rÃ¼lÃ¶tted a jelen pillanatban, akÃ¡r a legszqkebb kÃ¶rnyezetedben is, akikkel
nem tudsz tovÃ¡bb egy Ãºton jÃ¡rni, sQt talÃ¡n mÃ¡r Ã©vek Ã³ta nem egy Ãºton jÃ¡rtok. Ez a hÃ³nap lehetQsÃ©get nyÃºjt
szÃ¡modra ennek a tisztÃ¡zÃ¡sÃ¡ra.

A MAG energia megmutatja mi a legfontosabb feladatod
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A MAG energia megmutatja azt is, hogy milyen feladatok azok, amik igazÃ¡n kielÃ©gÃ-tenek tÃ©ged. Amikor az igazÃ¡n
fontos feladataidat vÃ©gzed, akkor Ãºgy Ã©rezheted, hogy szinte izzik kÃ¶rÃ¼lÃ¶tted a levegQ. Ennek lehet, hogy semmi
kÃ¶ze az iskolai vÃ©gzettsÃ©gedhez, vagy ahhoz a munkÃ¡hoz, amit jelenleg vÃ©gzel. KÃ¶nnyen lehet, hogy ebben a
hÃ³napban arra a felismerÃ©sre jutsz, hogy valami egÃ©szen Ãºj, valami egÃ©szen mÃ¡s feladat vÃ¡r rÃ¡d tÃ¡vol attÃ³l, amit Ã©
ahogy jelenleg dolgozol.

Ne Ã¡llÃ-ts most korlÃ¡tokat magad elÃ©

Igyekezz megszabadulni az elQÃ-tÃ©leteidtQl Ã©s azoktÃ³l az elvÃ¡rÃ¡soktÃ³l, amiket kÃ-vÃ¼lrQl vettÃ©l csak magadra. Ha cs
lehetQsÃ©ged van rÃ¡, akkor a figyelmedet most magad felÃ© fordÃ-tsd. VÃ©gezz napi szintq meditÃ¡ciÃ³s, vagy relaxÃ¡ciÃ³s
gyakorlatot este vagy reggel, aminek sorÃ¡n kapcsolatot teremthetsz a benned lÃ©vQ MAG energiÃ¡val.

Engedd most meg magadnak az Ã¶nmagaddal valÃ³ Ã¶sszekapcsolÃ³dÃ¡st

Ebben a hÃ³napban az egyetlen igazÃ¡n fontos feladatod, hogy megengedd magadnak, hogy kapcsolatot teremts Ã©s
kapcsolatban maradj a sajÃ¡t MAG energiÃ¡ddal. Ehhez csak egy tudatos dÃ¶ntÃ©sre van szÃ¼ksÃ©ged. Engedj most el
minden kÃ©tkedÃ©st, ne hagyd, hogy a fÃ©lelmeid Ã©s az aggodalmad eltÃ¡ntorÃ-tson attÃ³l, hogy egyszer Ã©s mindenkorra
megismerd azt az ERPT, amivel mÃ¡r ebben a pillanatban is rendelkezel.
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